
12+ activiteiten Jongerencentra Stichting Maatvast 
 

Badhoevedorp, jongerencentrum Baddies 

Iedere dinsdagavond vanaf 19.00 een activiteit in het jongerencentrum en daarnaast in 

samenwerking met Team Sportservice Haarlemmermeer op: 

dinsdag 14 juli van 19.30-20.30 een Bootcamp; 

dinsdag 28 juli van 19.00-20.30 een (straat)voetbaltoernooi; 

met een dj en waterspellen. 

 

Zwanenburg, jongerencentrum de Basis 

Iedere maandag en woensdagavond vanaf 19.00 een inloop of activiteit in het jongerencentrum. 

Informeer daarnaast de mogelijkheden om zonder kosten begeleid te sporten. 

 

Hoofddorp, Toolenburg, jongerencentrum Flex C 

Iedere donderdagavond vanaf 19.00 een inloop of activiteit in het jongerencentrum en daarnaast op: 

Donderdag 30 juli van 19.30-20.30 in samenwerking met Team Sportservice Haarlemmermeer een 

bootcamp met een dj en waterspellen. 

 

Hoofddorp, Floriande, jongerencentrum Studio 5 

Voor de eerste- en tweedeklassers iedere dinsdagavond vanaf 19.00 inloop of activiteit in het 

jongerencentrum. Vanaf de Tweede klas iedere woensdag en vrijdagavond vanaf 19.00. 

 

Hoofddorp, Graan voor Visch, wijkgebouw de Nieuwe Silo 

Iedere zondagavond van 18:00-20:00 koken en een activiteit in het wijkgebouw en daarnaast op 

dinsdag 11 augustus van 19.30-20.30 een voetbaltoernooi in samenwerking met Team Sportservice 

Haarlemmermeer met dj en waterspellen op het Vischveldje. 

Ook vinden er vanuit Stichting Marhaba in Graan voor Visch wekelijks kickboks lessen plaats op de 

dinsdag- en donderdagavond.  

 

Lisserbroek, jongerencentrum de Nooduitgang 

Voor de leeftijd 12+ zal de Nooduitgang op aanvraag geopend zijn. Hiervoor kan contact opgenomen 

worden via social media of door een mailtje te sturen naar: nooduitgang@maatvast.nl  

 

Nieuw-Vennep, Jongerencentrum de Hype 

Iedere dinsdagavond vanaf 17.00-19.00 koken (kosten 2 euro, aanmelden vooraf via: 

hype@maatvast.nl). Iedere woensdag en donderdagavond vanaf 19.00 inloop of activiteit.  

Waarvan op: 

Donderdag 15 juli van 19.30-20.30 in samenwerking met Team Sportservice Haarlemmermeer een 

bootcamp met een dj en waterspellen. 

En op maandag 10 augustus van 19.30-20.30 een voetbaltoernooi.  

 

Rijsenhout, de Vrije Vogels 

In een door jongeren eigen opgeknapte ruimte aan de zijkant van dorpshuis de Reede vinden, onder 

begeleiding van een vrijwilliger, wekelijks activiteiten en inlopen voor jongeren plaats. Iedere 

woensdag vanaf 18.00 en zaterdag vanaf 17.00.   

 

Voor extra informatie, houd de social media kanalen van de locaties in de gaten! 
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